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A világ, mely minket körülvesz, folyamatos változásban van. 
Túlélésünk záloga azon képességünk, hogy alkalmazkodni 
tudunk az állandóan változó körülményekhez. Ehhez ki 
kell szűrnünk a lényegtelen információkat és el kell raktá-
roznunk a számunkra fontosakat. A frissen feldolgozott in-
formációk és korábbi emlékeink határozzák meg egy adott 
helyzetre adott válaszunkat. A kéreg alatti moduláció a 
külvilágból érkező ingerek feldolgozásának minden lépését 
szabályozza, a zaj kiszűrésétől a memórianyomok rögzü-
lésén át az optimális válaszreakció kiválasztásáig. A kéreg 
alatti modulátorok működési anomáliái súlyos pszichiátriai 
kórképek kialakulásához vezetnek. Csoportunk célja a kéreg 
alatti moduláció működési alapelveinek felderítése. Vizs-
gáljuk a kéreg alatti modulátoros hálózatokban különböző 
viselkedések során kialakuló neuronális mintázatokat, azaz 
a modulátoros kódot, és ennek hatását a kérgi információ-
feldolgozásra. További célunk annak kiderítése, miképpen 
szabályozza a kéreg saját modulátoros bemeneteit.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

In vivo elektrofiziológia: egy-sejt elvezetés juxtacelluláris 
és patch clamp technikával, nagyobb neuronpopuláció re-
gisztrálása sokcsatornás, szilícium elektródarendszerekkel 
fejbefogott és szabadon mozgó egerekben;
Neuronális aktivitás manipulációja optogenetikával;
Nagy időbeli és térbeli felbontású viselkedésvizsgálat;
Műtéti technikák: elektródabeültetés, vírusvektorok és je-
lölőanyagok injektálása;
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